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Baneudvalget
Vejr er en mærkelig størrelse!
I 2015 skrev jeg blandt andet, at året var det vådeste siden 1874. Et par år senere
skal jeg til at skrive, at 2018 blev en 100 års oplevelse med hensyn til sol og manglende regn! Aldrig har vore fairways været så gule, og aldrig har vi brugt så meget
vand – en ekstra regning ca. 80.000 kroner. Men med blot 3 års mellemrum har vi
været hele registeret igennem – hvem har sagt, at det skal være nemt?
2018 blev også det år, hvor vi spillede til sommergreens mellem jul og nytår.
Bestyrelsen besluttede at finde penge på budgettet til at komme sand på fairways. To gange fordelte vi for 70.000 kroner pr. gang. Dette tiltag har vi besluttet at
gentage de næste 4 år. I tilknytning til de drænarbejder, vi har gennemført tidligere, bliver vor banes kvalitet hævet med flere grader.
Greenkeepernes maskinhus og tilbygninger er blevet opgraderet, så hverdagen er
blevet nemmere, og vi har nu mulighed for at parkere alle maskiner i tørvejr!
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Endelig skal nævnes, at bestyrelsen i efteråret besluttede at afsætte penge til to
nye broer ved hhv. hul 14 og hul 15. Opgaven bliver for 50% vedkommende finansieret af Sport & Fritid som et akut anlægstilskud. Broerne er sikkert monteret, når
denne generalforsamling afholdes.
Jesper Lorentzen, Fmd. f. Baneudvalget.

Husudvalget
Bygningerne i 2018
Udover normalt vedligehold af vore bygninger, færdiggjorde vi maling af samtlige
bygninger herunder også hovedparten af greenkeepernes bygninger.
I 2018 ansøgte vi om tilskud hos Sport & Fritid til etablering af solcelle anlæg på vor
hovedbygning. Budgettet er kr. 298.000, og vi fik tildelt kr. 150.000 af Anlægspuljen
som ordinær bevilling. Projektet søsættes først i 2020.
Jesper Lorentzen, Fmd. f. Husudvalget.

Begynderudvalget og mentorerne
Det er efterhånden en indøvet praksis, at medlemmerne i begynderudvalget primært varetager tilrettelæggelsen og afviklingen af onsdagsturneringerne samt
regelundervisningen af nybegynderne i klubben. Mentorindsatsen over for de nye
medlemmer varetages stort set uden for udvalget af en mentorgruppe under ledelse af nogle få medlemmer fra begynderudvalget. Denne deling af begynderarbejdet har vi opretholdt i 2018. I det seneste år har vi desuden tilstræbt at forbedre indsatsen overfor prøvemedlemmerne med en fast kontaktperson/mentor
ved velkomsten, som kan sikre kontakten til klubben fra begyndelsen.
Antallet af medlemmer i begynderudvalget har i 2018 været 13. Herudover har
der været tilknyttet en regelunderviser og 16 mentorer.
Gennemførelsen af prøverne blev i 2018 lagt i hænderne på klubbens pro’er med
hjælp fra mentorerne og begynderudvalgets regelundervisere. Et stort antal nye
medlemmer har gennemført prøveforløbet, som i starten af året strakte sig over 3
måneder. Forløbet er siden ændret til 2 måneder, hvilket skabte et bedre prøveforløb. I slutningen af sæsonen tilbød vi som noget nyt et forløb, hvor det var muligt at tage ’golfkørekortet’ på en weekend. Der var stor interesse for weekendprøverne – ikke mindst fra folk, som gerne vil spille golf, men ikke havde tid til lange
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prøveforløb. Prøverne blev gennemført ved et godt samarbejde mellem pro’er,
mentorer og andre frivillige hjælpere fra klubben.
I 2018 fortsatte vi med at melde onsdagsturneringerne ud på GolfBox, idet turneringen herved svarer bedre overens med andre turneringer. Desuden giver det
mulighed for at informere deltagerne før turneringsstart via mail. For nye turneringsledere har det bl.a. krævet kurser i GolfBox og bistand fra et imødekommende sekretariat.
Der er gennemført knap 30 onsdagsturneringer i 2018, hvoraf de sidste blev afviklet om lørdagen. Tilmeldingen til turneringerne har været stor og specielt i den sidste halvdel af sæsonen med antal, der væsentligt oversteg det maximale antal
deltagere på 48. Det har desværre betydet en del afvisninger, som vi har forsøgt
at afhjælpe ved at arrangere ”boldrende-hold” på for- eller bagni.
I sommerens løb blev der afholdt venskabsmatch for begyndere i Silkeborg og
Mollerup Golf Club. Den 20. juni spillede vi i Silkeborg og den 22. august i Mollerup.
Desværre klarede vi os ikke så godt som i 2017, hvor vi vandt. Vi tabte og måtte
aflevere ”fadet”, men i 2019 er der igen en mulighed for at vinde det tilbage.
Begyndermesterskaberne blev afviklet den 30. september. Rasmus Stouby blev
årets begyndermester. Samtidig modtog Winnie Bendixen fortjenstpokalen for sin
aktive indsats og store hjælp til begynderarbejdet.
Den 22. april blev der afholdt Golfens Dag, hvor der blev tegnet ca. 20 nye prøvemedlemsskaber, hvilket hjalp godt til de 87 prøvemedlemsskaber, som blev
tegnet i Mollerup Golf Club i 2018. Tidligere har vi også deltaget i Spil-med-dagen,
men den blev valgt fra i 18, da den ikke har haft den store betydning for tegning
af nye prøvemedlemsskaber.
Begynderudvalget har afholdt 2 møder og mentorerne 3 møder i årets løb og flere
har deltaget i DGU-kurser om bl.a. begynderudvalgsarbejde og opstart på nye
regler.
Klub 37, som er for medlemmer med handicap over 37, har også fungeret i år.
Klubben har overvejende trænet hver tirsdag aften i sæsonen. Desværre har der
ikke været kræfter til at arrangere lørdagsmatcher som i 2017. Klub 37 fortsætter i
det kommende år, men der overvejes en justering af konceptet bl.a. på grund af
de mange deltagere.
Også i år deltog MGC i et projekt om ’golf og diabetes’, hvor den positive effekt
over for diabetikere skulle undersøges. I modsætning til 2017, hvor deltagerne betalte et mindre beløb, var deltagelsen i projektet gratis. Om det havde en betyd3
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ning, er uvist, men projektet fik ikke den samme succes som i 2017. Derfor har vi
valgt ikke at deltage i projektet i 2019.
Endelig skal nævnes vores deltagelse i Ældresagens tilbud om at prøve at spille
golf i en måned. Deltagelsen har været en succes og flere af de ældre, som prøvede tilbuddet, er siden blevet medlemmer i MGC.
Til slut en tak til alle, der har bidraget og ydet et stort stykke frivilligt arbejde i forbindelse med afviklingen af onsdagsturneringer, regelaftener og ved mentorindsatsen.
Hans Martin Skou, Fmd. f. Begynderudvalget.

Turneringsudvalget
I den forgangne sæson har vi ikke haft udfordringer pga. vejret, så der har ingen
aflysninger været.
Vi startede som sædvanligt rigtig fint med Nordea åbningsturnering med 112 deltagere. Derefter gik det desværre lidt tilbage med interessen for Plantorama,
Carlsberg og afslutningsturneringen. For første gang i flere år fik vi afviklet en afslutningsturnering. Den har ellers i flere år været aflyst pga. dårligt vejr og mangel på
interesse.
Når jeg kigger på turneringsplanen, synes jeg, at der var mange arrangementer af
forskellig slags. Har vi så mange, at vi konkurrerer med os selv? Det er ikke fordi, jeg
ikke synes, at det er fint, at vi kan samle mellem 70 og 80 til en sponsorturnering. For
flere år siden var der altid over 100.
Afviklingen af turneringerne er i år gået over al forventning. Det er lykkes for os at
taste resultaterne ind, uden at deltagerne har mærket nogen forsinkelse. Det hjalp
naturligvis også, at der var frokost, når man kom ind. Stor tak til alle, der gav en
hånd.
Det har givet en næsten fejlfri placering på præmielisterne, og handicap er blevet
reguleret hver gang. I den forbindelse vil jeg ikke undlade at nævne, at vi får nyt
handicapsystem i 2020. Derefter skal alt tastes ind. Det bliver en udfordring, men vil
give en mere retfærdig handicapregulering. Den største udfordring bliver, at medlemmerne selv skal taste private runder ind.
Klubmesterskaberne blev i år afviklet over én weekend, - det har vi aldrig prøvet
før. På grund af en stor indsats af turneringslederne lykkedes det over al forventning. I modsætning til sidste år fik vi kåret klubmestre i alle rækker.
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Vi havde to regionshold, som gik videre, ud af otte hold. A-rækken kom i 1/8 dels
finalen og Senior B i ¼ finalen. Vi lovede sidste år, at resultaterne fra Regionsgolf
skulle komme op på hjemmesiden, det skete aldrig. Jeg skulle nok have gjort lidt
mere for dette.
Jeg forlod bestyrelsen og turneringsudvalget sidste år, da sæsonen var slut. I den
forbindelse vil jeg gerne sige tak til alle medlemmer af udvalget for godt samarbejde og en stor indsats. Jeg er sikker på, at det nye udvalg vil/kan gøre det bedre
eller lige så godt. Held og lykke
Knud Høgh, Fmd. f. Turneringsudvalget.

Erhvervs- og sponsorudvalget
Udvalgets arbejdsområde er sponsorater, greenfee, company days, events og
branding. Desuden hører Business Club’en - vores erhvervsnetværk - under udvalget. Udvalget har holdt 5 møder siden sidste generalforsamling. Mødereferater offentliggøres ikke, da de kan indeholde forhandlingsstof.
Udvalget har i det forløbne år hovedsageligt arbejdet med følgende temaer:
o Hvordan kan vi sammensætte sponsorpakkerne, så de bliver mest muligt attraktive for sponsorerne og håndterlige for os selv?
o Hvordan sikrer vi procedurer ifb. sponsoraternes indgåelse – eksponering mv.?
o Justering af greenfee priser mv.
o Arrangementer for Business Club’en.
Hvad angår sponsorater må vi i 2018 notere en mindre tilbagegang, idet vi havde
budgetteret med 450 t.kr. og landede på 427 t.kr. Det var ikke helt uventet, at 2018
blev et svært år, da der var en hel del sponsorater, der skulle genforhandles og i
den situation kan man jo ikke være sikker på en ny kontrakt hver gang. Det nævnte beløb dækker betalte sponsorater, hvor der altså er en mindre tilbagegang. Til
gengæld har vi haft en pæn stigning på samarbejdsaftaler, hvor vi typisk får en
pæn rabat. Det er kommet os til gode ved en række projekter som eksempelvis
udvidelse af greenkeepergården, hegn ved greenkeepergården mv. I alt beløber
værdien af disse aftaler sig til godt 400 t.kr., så det samlede resultat på sponsorområdet er tilfredsstillende. Både gentegning og nytegning ser ud til at gå fornuftigt.
Udvalget har også drøftet, hvorledes vi kan øge indtægterne på greenfeeområdet. Flere af vores naboklubber har hævet greenfeetaksterne, og i betragtning af
de baneforbedringer, der har fundet sted i de seneste år, er det naturligt at kigge
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på vores prisstruktur. Vi indstiller til bestyrelsen, at taksterne for 2019 justeres en smule, således at vi følger med udviklingen.
Business Club‘en har nu 34 medlemmer. Business Club’en har bl.a. været på tur til
Great Northern og Sct. Knuds i Nyborg og til Made-in-Denmark i Silkeborg. Desuden har vi haft golfarrangementer her i klubben, herunder en hyggelig julefrokost.
Et stærkt netværk og en aktiv Business Club er en væsentlig faktor for at tiltrække
og fastholde sponsorer. Derfor vil vi også i 2019 intensivere arbejdet med at gøre
Business Club’en stærkere.
Det er selvfølgelig først og fremmest manageren, der laver det praktiske arbejde,
som skal have æren. Men også en stor tak til det øvrige udvalg: Allan Jensen, Peter Aagaard og Anette Balshøj.
HC Ralking, Fmd. for Erhvervs & Sponsorudvalget

Eliteudvalget
Junior -, Dame -, Herrer - og Senior eliten
Elitesæsonen 2018 blev mindeværdig, dels som følge af en enestående sommer
og dels som følge af rigtig gode resultater for eliteafdelingen.
Grundstenen blev lagt med vintertræning, fysisk træning og en træningslejr i det
tidlige forår - så alle var velforberedte til sæsonstart.
Individuelt:
Mads Røddik blev Dansk Mester samt vinder af sæsonfinalen DGU Elite Tour for juniorer. Han vandt så suverænt, at han også havde vundet herrernes finale, som
blev spillet samme sted.
Frederik Sejr vandt VM for juniorer i Japan.
Bo og Fin Pugholm vandt endnu engang DM for 2 generationer.
Den Gyldne Kølle - hul 10 Albatros af Mads Klinge - det må være den første i klubben.
Sara Monberg blev udtaget som holdkaptajn for det Danske Landshold til VM i Irland.
Danmarksturneringen:
Santander Divisionen Damer.
Som ny oprykket til Santander Div. lykkedes det holdet at forblive i rækken, flot
præstation i en stærk pulje.
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2 Division damer:
Vandt puljen efter at have gjort rent bord, 6 matcher, 6 sejre. Holdet rykker direkte
op i 1. Division. Virkelig flot spillet og uden slinger i valsen. Vi er den eneste klub i
Jylland, som har 2 damehold, der ligger helt i toppen.
1 Division herrer:
Vandt puljen, efter en fornem sæsonstart og med 5 sejre og kun 1 nederlag. Desværre tabte holdet oprykningsmatchen til Kolding (10-8) efter en tæt match.
3 Division herrer:
Efter en tung sæsonstart spillede holdet sig op og forblev i rækken. Forhåbentlig
kan læringen tages med til den kommende sæson.
5 Division herrer:
Holdet blev nr. 2 i puljen. Holdet har bl.a. til formål at integrere og introducere nye
juniorer til Danmarksturneringen - også i år blev det til debut for junior spillere.
Senior - mixet dame / herrer:
Seniorholdet i 3. division blev nr. 2 i puljen, efter at have misset muligheden for puljesejr i den sidste runde. Erfaringen må komme holdet til gode i 2019.
Alt i alt en mindeværdig sæson, som giver grund til optimisme til den kommende
sæson - samtidig med, at det kræver hårdt arbejde for at nå samme niveau som i
2018. Alle er dog klar til sæson 2019, og vintertræningen er godt i gang. Yderligere
har vi til sæsonen fået tilgang af en del nye spillere, både i dame- og herrerækken, som vi kan byde velkommen i klubben.
I eliteafdelingen er vi stolte af, at klubben i golfmæssig henseende, på forholdsvis
få år, har opbygget og udviklet en bred elitetrup, som kan begå sig i toppen af
dansk golf. Elitetruppen spænder bredt, fra nye juniorspillere, der får debut på
klubbens hold i Danmarksturneringen, til senior spillere (og fra 2019 et Veteran
hold). Det er et særkende for golfsporten.
Desuden er vi i eliteafdelingen overbeviste om, at elitespillernes vedholdende
træning inspirerer mange klubgolfere til at træne mere og med mere målrettethed
- kort sagt inspirerer til at blive bedre.
Tak til alle, som støttede eliteafdelingen i 2018, og vi håber, rigtig mange har lyst til
at bakke op om os i 2019.
Ulla Køpfli, Fmd. f. Eliteudvalget.
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Juniorudvalget
2018 har været et positivt år for Mollerups juniorer, som fremadrettet vil opleve, at
nye tiltag er på vej fra os og i samarbejde med Dansk Golf Union (DGU). På landsplan er juniorgolfen presset, hvilket vi i Mollerup Golf Club også har kunnet mærke
igennem det seneste årti. I bestyrelsen har vi haft oplæg på området fra DGU ved
udviklingskonsulent Christian Møller. Her så vi tendensen for juniorerne i Danmark,
samt udviklingen af antal juniorer i Mollerup. Kort fortalt er frafaldet af juniorer i
Danmark for højt. Dette medfører, at antallet af danske juniorer i en årrække har
været faldende, og dette har højt fokus hos DGU. Det positive er, at vi i Mollerup
har fået stoppet den negative udvikling og har fokus på denne udfordring. Vi har
meldt os klar til at deltage i en ny satsning fra DGU, som går målrettet ind på juniorområdet. Dette gælder i høj grad de yngste juniorer med handicap 36 – 54, som
er den gruppe, hvor flest frafalder golfsporten. Vi ser frem til at være med til at udvikle et område, som har stor betydning for golfens fremtid i Danmark.
Vi har i 2018 tilbudt unge ”mikrogolfere” fra 4 til 10 år at prøve kræfter med golfsporten i løbet af sæsonen. Dette har Eva Bundegaard & Dora Kirkeby været tovholdere for, og det har både vi og de unge golfere været rigtig glade for. Eva &
Dora gør et stort arbejde, som vi I udvalget gerne vil takke for. Dét, at vi kan tilbyde mikrogolf, er desuden et tiltag, som er meget i tråd med de tanker, DGU gør sig
om fremtiden for juniorgolfen i Danmark.
2018 har desuden budt på historisk gode resultater fra Mollerups juniorgolfere. På
trods af vores historie i Mollerup Golf Club og de gode resultater vore juniorer har
lavet igennem årene, tør jeg godt sige, at 2018 har været det bedste resultatmæssige år for juniorspillere i klubben.
Dette startede i juni 2018, hvor Frederik Sejr sammen med Sebastian Friederichsen,
Rasmus Højgaard & Nicolaj Højgaard vandt verdensmesterskabet for juniorer
”TOYOTA Junior Golf World Cup” i Japan. En fremragende præstation, som betyder, at Frederik Sejr nu kan kalde sig Europa & verdensmester indenfor 2 sæsoner.
En anden junior, som imponerede i det forgangene år, var Mads Røddik, som i juli
2018 blev kåret som Danmarksmester for juniorer. Dette skete efter, at han kvalificerede sig blandt de 16 sidste efter 36 hullers kvalifikation. Som bekendt vandt
Mads alle de fire kampe og kan derfor kalde sig Danmarks bedste junior i 2018. En
fantastisk præstation, som desuden er første gang i klubbens historie (DM for Juniorer). Mads fulgte sejren op med senere på året at vinde sæsonfinalen DGU Elite
Tour for juniorer. En turnering han vandt så klart, at han også havde vundet i herrernes finale (som blev spillet samme sted). Den flotte sæson resulterede i, at Mads
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sammen med to øvrige atleter blev nomineret til Årets Talent i Aarhus. På trods af,
at Mads desværre ikke vandt prisen, så vidner denne nominering om den store
sæson, Mads har haft.
I den kommende sæson stopper jeg (Bo Pugholm) som formand for Juniorudvalget i Mollerup Golf Club. Dette skyldes dog gode nyheder, eftersom jeg venter
barn den 03.05.2019 og dermed ikke kan afsætte den nødvendige tid til posten.
Jeg glæder mig dog til at følge juniorerne i Mollerup Golf Club de kommende år!
Bo Pugholm, Fmd. f. Juniorudvalget

Kommunikationsudvalget
Kommunikationsudvalget har i 2018 arbejdet med følgende:
o Drift og vedligeholdelse af hjemmeside og Facebook.
o Forbedret og udvidet opmærksomhed på og brugertilgang til ”Bliv medlem”
med indhold og ”aktion-knap”.
o Fokus på Diabetes med casehistorie til egne kanaler samt DGU og lokal
presse.
o Samarbejde med Ældre Sagen om etablering af to hold for medlemmer af
Ældre Sagen.
o Etablering af adwords – søgeord – og igangsættelse af Google Adwords
kampagne forår/sommer for at sikre, at Mollerup GC kommer højere op i søgeresultater for at skabe mere trafik til hjemmesiden, større kendskab samt
flere henvendelser til sekretariat.
o Produktion af skabeloner for PowerPoint, følgeseddel og brevpapir.
o Udvikling af intranet struktur.
o Droneoptagelser af alle huller.
o Outdoor skilte kampagne med to budskaber ved indfaldsveje.
o Golfens Dag med materialer og presse samt information på web og Facebook.
o Produktion af og omdeling af postkort i Risskov.
o Facebook kampagner og konkurrencer for at øge kendskabet til Mollerup
GC.
Marianne Nilsson, Fmd. f. Kommunikationsudvalget.

Trivselsudvalget
Vi startede traditionen tro året med Store Oprydningsdag, som på grund af den
meget våde vinter, blev udsat til 1. lørdag i april. Ikke færre end 90 medlemmer
Mollerup Golf Club

Mollerupvej 7 - 8240 Risskov - Telefon 8678 5556
Mail info@mollerupgolfclub.dk - CVR. nr. 16460400

9

havde meldt sig til en travl formiddag på banen. Denne efterfulgtes af en 9 hullers
match.
Ved Golfens Dag den 22. april hjalp trivselsudvalget til ved forskellige praktiske opgaver. En dag, der var godt besøgt.
Sommergolf, som er 4 torsdage i juli, hvor man samler ’Tirsdagsdamer’, ’Torsdagsherrer’ og seniorerne i én match, var lidt bedre besøgt end året før. Men der var jo
også godt vejr. De 4 matcher blev afviklet med hhv. 59 – 57 – 40 og 57 spillere, hvilket var 17 % flere over de samlede matcher end året før.
I november forsøgte vi os med en foredragsaften, hvilket ikke fik nok tilslutning. Og
vi måtte derfor aflyse.
Vi plejer at stå for en regelaften i januar. Men på grund af de ganske store ændringer i de nye golfregler, overgik dette arrangement til regel og handicapudvalget.
1. februar var taget i restauranten ved at lette, da vi havde arrangeret en rockkoncert med Peter Viskinde Trio. Dette blev en stor succes med fuldt hus og stor
tilfredshed.
Sct. Hans Turneringen, som Knud Høgh plejer at stå for, bliver i år lagt i Trivselsudvalgets regí.
Ligeledes vil vi arrangere en 3-kølle match i november til Mortens aften
Kirsten Ebert, Fmd. f. Trivselsudvalget

Regel- og handicapudvalget
Jeg har haft møder med baneudvalg og bestyrelsen om nogle ændringer på banen, og 5 møder med Peter Thomsen om tilpasningen af lokalregler i GF Mollerup /
E-5 / cirkelreglen.
Vedrørende de nye golfregler har der været afholdt 2 regelaftener, annonceret
på GolfBox og med over 200 deltagere.
Lokalreglerne er nu på hjemmesiden, og standart lokalregel E-5 / cirkelreglen er
opslået i glasskabet ved hul 1 og også opslået i ankomstområdet i klubhuset.
Vi afholder 2 regel kurser mere om E-5 reglen den 18. og 26. marts kl. 19.00. Vi finder, at dette er nødvendigt for at forstå den nye E-5 regel. Her vil vi gennemgå
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banen hul for hul og også komme ind på de baneændringer, der er lavet mht. lokalreglen for el ledninger og opsætning af røde pæle / røde pæle med grøn top.
Kurserne er lagt på hjemmesiden og på GolfBox. Vi vil også tage evt. spørgsmål op
om de nye golfregler. Den lille regelbog kan købes på kurserne for 20 kr.
Jeg har haft et forbilledligt godt samarbejde med baneudvalget og Peter Thomsen / Jan Lauridsen / Søren Jensen / Niels G. V. Rasmussen og bestyrelsen. Så tak
for det.
Det er grundstenen i alt samarbejde, at jeg som formand for udvalget har søgt de
mennesker, der er mest kompetente til gennemførelse af alle de ændringer, der
har været gældende for GF Mollerup. Jeg mener, at vi er kommet så meget i mål,
så fremtiden for medlemmernes regelforståelse skulle være sikret. Hvis der er behov
for flere kurser i regler eller andet så må man maile til imleonhardt@privat.dk
Mogens Neergaard Jessen, Fmd. f. Regel- og handicapudvalget.

Baneservice
Vi havde en fantastisk golf sæson i 2018. Det danske vejr viste sig fra den bedste
side, hvilket også betød meget run på banen og en del arbejde for baneservice.
De 6 medlemmer i baneservice gjorde i endnu en sæson et godt arbejde.
Vi prøvede at have fast baneservice vagt på i ”prime time” i weekenderne. Specielt blev der sat fokus på at pakke boldrende tider til 4 bolde, samt at bookede
tider blev bekræftet.
Der er stadig nogen, der ikke respekterer det antal tider, der er i boldrenden, men
prøver at presse en ekstra bold ud. Der er også stadig en del ubekræftede tider,
men det bliver langsom bedre.
Der blev også lavet kontrol på banen samt træningsområder på alle ugedage og
tider.
Baneservice ønsker alle en god sæson 2019, og vi ses derude.
Ulla Køpfli, Fmd. f. Baneservice.
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